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شرح منظومة الزمزمي 

 في علوم القرآن

 الشيخ الدكتور  معالي
 اخلضري بن عبد اهلل عبد الكريم

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جامع البلوي ابملدينة املنورة املكان: مل يذكر يف املادة اتريخ احملاضرة:
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 (7)منظومة الزمزمي في علوم القرآنشرح 
 

 معالي الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

وصمملهللا ا وسمملم علممهللا نح نممن مامممهلل وعلممهللا آلمم  وصمماب   ،الامممهلل ر را اللممنلم ن، بسممم ا الممرامن الممرا م
 أجمل ن.

 اللهم اغفر لش خنن وللانضرين والمستمل ن.
 :-رام  ا-قنل الننظم 

 اإلمنلةالنوع الثنلث: 
َمَسن مـي َقممممممممممهلـل  َأَممممممممممن َ   َاممممممممممـمَزَس والمممممممممم

           
 ـملن فمماَأو  اال ممنَ  َأـصممَلَ   اـسمممَم   َمممن  

ممممـم    َأنَّمممهللا بمَمـلَنمممهللا َ مممَب  َممممن  بمنلَ مممن َرسم
        

مممهللا الَتممممزممـ    َاتَّمممهللا ىملمممهللا َلمممهلَلَ َعَلمممهللا َزََ
َِمن  َلممممممممممـم َ مممممممممممم م    ممممممممممَوا  ىمـخَراَجهمممممممممن سم

            
لم ىم     َّ حمحمممممممممممَـلل  لمَممَالـمهمممممممممممَن اـعمممممممممممهللم

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين 
 أما بعد:

بعاد أن  ،"ممن  رجمإ ىلمهللا اءهللا  ،النوع الثنلث ممن أنمواع اللقمهلل الثنلمث"الناامم:  -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 وهو اإلمالة. ؛شرع في الكالم على النوع الثالث ،الوقف واالبتداء :النوعين األول والثانيتحدث عن 

الوقاف واالبتاداء، يعناي: لاو وقاف  ؛يفيدنا فاي معناى األداء الاوق وقاه فياه الخاال ، (من  رجإ ىلهللا اءهللا )وقوله: 
لام ياو ر عناه القاراء البادء باه، أو  ال ماا ياثثمأ أو ابتادأ مان موضاها  ياثثم و  ،إنسان على غير ما قرر الوقو  عليه

ال يميا،، قا، مثا، هاوا فاي الماد وتخفياف الدمام واإلدغاام وعادة إمامه الوق تلقى عناه القارآن علاى قريقتاه  ،أمال
 األنواع الستة هي موضوعات األداء.على ما سيثتي، هوه 

ن  انت في األصوات معنوية :فالنوع الثالث شبه من اإلمالة الحسية، فالمائا، دا إال أن في ،هو اإلمالة، اإلمالة وا 
ألن  ؛ممادودة أو مقصاورة انات  ساواء   ؛غير المعتدل، األص، أن األلف إوا نقق بدا على أندا ألف فدي معتدلاة

 ،يعني في رسمدا، بعضدم ي تبداا ممادودة بااقراد ،فيدا بعضدموالمقصورة ينامع  ،األص، في األلف أندا ممدودة
ولاولك إوا تحادثوا عان المااء  ،ممادودة، األلاف فاي األصا، عصاان األص، فيدا أندا أل ؛ي تبدا باأللف (الضاهللا)

،  وندا تكتب على صورة ألن عليدا شولة تشبه العصا، فاأللف األص، فيدا أندا معتدلة ؛المعجمة قالوا: المشالة
ال فبعضاادم يقاارد ،تشاابه الياااء أو علااى صااورة الياااء هااوا علااى خااال  األصاا،  تابتدااا  وهااو مجاارد اصااقالال، وا 

 اباأللف ال بالياء، إوا تقررت  تابة األلاف علاى ماا يشابه العصاا مان الشاولة هاوه معتدلاة، لكان إوا نقاق بداا نقق ا
 واللفظ مقابق. ،بين األلف والياء صارت مائلة، فاإلمالة المعنوية فيدا شبه  بير من اإلمالة الحسية

تنقق الفتحة قريبة من  :وصغرى، الكبرى  ،ة نوعان:  برى ، يعني: إمالة  برى، فاإلمال(امزس والكسن ي قهلل أمن )
وهاي أن تلفاظ باالحر  بحالاة باين  :الكسرة، واأللف قريبة مان اليااء، يعناي: فاي وضاه متوسام بيندماا، والصاغرى 
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والقاراء  .تكاون متوساقة باين الفاتإل واإلمالاة الساابقة :والصاغرى  ،الفتحة قريبة من الكسارة :الفتحة واإلمالة، األولى
وانتديناا مناه، مان  ،وماندم مان لام يما،، ابان  ثيار ماا أماال ،نسبة لإلمالة وعدمدا على قسمين: ماندم مان أماالبال

والم ثار: حمامة والكساائي ومندم الم ثر من اإلمالة، فالمق، قالوا: ابن عاامر وعاصام وقاالون،  ،مندم المق، ؛أمال
مالتدما  برى، وأبو عمرو وو  -هوا الوق صدر الكالم عندما- مالتدما صغرى.وا   رش وا 

 :-تعالى رحمه هللا-يقول النامم 
 إمالة  برى. (:امزس والكسن ي قهلل أمن )
 .االياء ثم قلبت ألف  ، أق: الحر  الوق أصله (من ال ن  أصل )
ن قرئت فعاال   ،لكندا تسد، للنمم ؛أفعال أصلدا ،هممة وص،هممة أفعال  (:أو أفلن    ناسم  )  .فال مانه وا 
أما ماا أصاله الاواو  ،مث،: سعى ورمى ويخشى، هوا ما أصله الياء ؛أو فعال أو أفعال ،سى وعيسى مو  (:ناسم  )

هاوه  لداا ال  ،وعصاا ودعااأماا إوا  اان أصاله الاواو مثا، أياشأ الرراا، الرراا  ،فال يمال، إوا  ان أصاله اليااء يماال
 تمال.

 .متى :وبمعنى ، يف :بمعنى (،هللاأن)فعال إضافة إلى ما أصله الياء من األسماء واأل اأق: أمال أيض   (،هللاأن)
 .[48]يوسف:{فهللاسَ ن أَ  َ }يعني: في المصحف العثماني:  (،ن رسممن بنل ) (،أنهللا بملنهللا َ ب من بنل ن رسم)
هللا التزمىلهللا اتهللا ) التمزم ) ،ألن الحارو  ال حاظ لداا فاي اإلمالاةلمااواأ  ،مان الاوق يماال، (ىخراجهن ،لهللَ علهللا َز

 (.ىخراجهن
 .لم يم، إمالة  برى وى حممة والكسائي ، أق: س(سواِمن)
 .، أق: اإلمالة المناسبة(ى  حبلل لمالهن اعهللل)، ، يعني: مواضه يسيرة(ى  حبلل)
 .أق: ولك البعض ،(لمال )
وأبا ب ر  افتثتي باإلمالة في غير محلدا، وولكم ألن أبا عمرو وورش  يعني: ال تم، وال تجر عن القريق  (،اعهللل)

اا قاعاادة يساايرة ال تتعاادى هااوه المواضااه، يعنااي: ليساات إمااالتدم  :يعنااي ،مااالوا فااي مواضااه معاادودةأ اوهشااام   اوحفص 
حماامة والكسااائي القاعاادة: أن مااا أصااله الياااء ماان األفعااال واألسااماء بخااال   ،إنمااا أمااالوا بعااض الكلمااات ؛مقااردة

 .يمال عندهم
مااا يلاامم أن يجمعداام  ،يجمعداام بلاادحتااى فااي  المداام العااادق، هاام ماان عناادهم نااوع إمالااة، يوجااد ا ن ماان العاارب 

 .قبيلة
 ........طنلا:

ممن َممن َثَقَلممـ  }هاوا مثاا، القفا، الاوق رفاض أن يقارأ: إمالاة ليسات علاى قاعادة لكندااا صاارت لدجاة عنادهم،  ،ال َفَأمَّ
يَنَ { ا قال: ال، ،[6]القارعة:َمَوازم يَنم َ }ألناه يمان  ؛هموامين   ،القصايمجاة لد ييبا، هاو ماا لدجاة أها، القصايم هاوه {َمَوازم

 اقرأ المتن. ،أمثلة شواهد عررية  ثيرة، نعمدا في لمث
 .أاسن ا ىل َم
 النوع الرابإ: المهلل
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 َنممممـوعننم َممممن َ وَصمممَ  ، َأو َممممن َ ـفَصممم َ 
        

َممممممن    َاـممممممَزَس ، َوـرُل َأـطمممممممَوَل    وفمـ هم
مممممممُم ، َفَبـلمممممممهلَلَا احممممممَن  َعمممممممنممرم    َفَلنصم

                 
َ  َمممممإَ   و َاممممرم  الكمَسممممن مـي، َفممممَأَحو َعـمممممر 

ـ    َنممممموا فممممي الَمتَّمممممصم ََّ ََ َمممممهللـ  َم  وَاممممـر
              

مم ـ  اَطممرَّ    ، ولكمممـن َخـلَفَهممـم   فممي الَمـنَفصم
 ، والمد(المهلل) :من أنواع العقد الثالث ،في النوع الرابه من األنواع المتعلقة باألداء -رحمه هللا تعالى-يقول النامم  

وا قيا، لاك: ماا المامأ تقاول: هاو الماد، وا والماراد لمم بمعنى واحد، فإوا قي، لك: ما المدأ تعرفاه بااللفظ ا خار، وا 
 م حر ةأ حار تين، ولاولك يقولاون: الماد القبيعاي أناه  ،المد العادق القبيعي ،، األص، أن المدالميادة فيه :بالمد

سات حر اات، وهناي  ،نعام ،حار تينعناى هاوا الكاالمأ ، أياش موفاي ألفاين وألاف وناال وثالثاة ألفاات ،ألف واحادة
 .هوا أعلى المد ،ثالث ألفات

 ،ولاه مروفاهمن المد الوق هو ألف واحدة عندهم، لكن فاي الانمم الميادة على القدر القبيعي  :فالمراد بالمد هنا 
لكان قاد يحتاا   ،عاادق المد القبيعي موجود فاي  االم العارب ال ه؛ ألنهالنمم وله مروف ،من تكلم بالكالم العادق

 .إوا  ان في النمم أن يقصر، يقصر عن األلف الواحدة، وقد يقوى حر  المد للحاجة إلى ومن البيتفي المد 
وهاو  ؛حارو  العلاة: األلاف والاواو واليااء، وضاده القصار ؛الثالثاةال ي اون إال فاي الحارو   وضد الماد، الماد أوال  

 ترك تلك الميادة.
 :-تعالى رحمه هللا-يقول النامم 

 نوعممممممممنن مممممممممن  وصمممممممم  أو مممممممممن  فصمممممممم 
 

 .......................................... 
ما ي ون فيه حر  الماد والدمامة  :المنفص،، والمراد بالمتص، :يعني (،ومن  فص ) ،المتص، :يعني (،من  وص ) 

و مااا ي اون فيااه المااد هااو  :سااوء، وأمااا المنفصا، ،شااء ،نعاام ،فااي  لمااة واحادة ،وساوء ،نحااو: شاااء ،فاي  لمااة واحادة
 .{بمن أنزل ا}والدممة في  لمتين: 

والمنفص، جائم، هوا واجب وهوا جائم، يعني: ه، يجب علاى اإلنساان  ،الوجوبالمتص، ح مه  :بالنسبة للح م
 ألو مدها ثالث ،ست حر اتأ  مأ أص، المد أررعة (سو )أن يمد 
 .......طنلا:

 هوا مد واجب. ،واجب هأصل ،ال ،ال
 .......: .طنلا

بمعناااى: أناااه ياااثثم تار اااه، أو الوجاااوب  أهااا، هاااو الوجاااوب المعااارو  عناااد الفقدااااء ؛مااان تقريااار الوجاااوبأناااا أرياااد 
ألن هوا ناوع مان أناواع  ؛ما يثثم :يعني أالفاع، يجب رفعهأ يعني: ه، وجوب اصقالحي ؛المعرو  عند النحاة

 ، هاه.-تهثم نرجه إلى مسثل-األداء 
 .......طنلا: 

 نعم. بالنالأ هوا  المأيش معنى ، (د القرآن آثمو من لم يج)ال  ،ال
 ........طنلا: 
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هاام قااالوا المتصاا،  ،، لكاان أنااا أريااد-إن شاااء هللا تعااالى-ق أقلنااا الكااالم فيااه وال نعيااده والاا ،هااو األداء وقهااوا الاا
يأ  ثيار ح ماي فقدا، هم قاابلوا الواجاب بالجاائم، ها، معناى الوجاوب هاوا وجاوب شارعي والمنفص، جائم ،واجب

ما يقول مث، هوا يقولون، يقول: وأما ح مه الفقدي فينمر فيه عند الفقداء، من القراء ومن يبحثوا في هوه العلوم 
حرام علياك،  :وقاللكن أثمه  ،لم يجودأ ال يجممون، إيههوا أندم يجممون بتثثيم من معنى  أه،أيش معنى إيه، 

{ }: -ج، وعال-هللا لو تمس وا بقول  إيه قال: حرام عليك أن تفع،، أمار بالترتيا،،  ،[8]الممم،:َوَرتـم م اـلَقـرآَن َتـرتم ًل 
 يستمسك بدا، أما مسثلة أداء، هاه.أن هوه يم ن وال يتم ن اإلنسان من الترتي، إال على هوه الكيفية، 

 ؟... ما هو بدلي،طنلا: 
تحتاا  هاوه تحتاا  إلاى مساجالت ياا إخاوان،  ، أماا مساثلة أداء و يفيااتاهوا ما أعر  أقوى من هوا الدلي، إقالق  

مان أجلاه، ونباي ناثثم األماة  ،مختلف في صاحته وضاعفه -رضي هللا عنه– إلى مسجالت، وأثر عن ابن مسعود
 هوا شيء ثاني.

، ماا هاي بمساثلة وعناده شايء هاوا يشا ر علاى هاوا، على  ا، حاال اللاي يشاارك (نوعنن من  وص  أو من  فص )
ويداتم  ،فاي هاوه األماورهاوا ع ا ، الاوق لاه عناياة  ،اأباد   ،ال ،ال ،يصير ماومومق أنه  وني أختلف معه في الرأ

... المساثلة مساثلة اأباد   ،ال ،ال ،أناه إوا عاارض أو خاالفله عناية ب تاب هللا، وال يعني هاوا هوا ال شك أنه  ،بدا
 دين.أفض، مني ألف مرة في هوه األبواب، المسثلة مسثلة علم و ويم ن  ثير من م  ،بحث

 المتص، والمنفص،. (:نوعنن من  وص  أو من  فص )
 (الضاالين)، يعني: ست حر ات، قياب لاو ولدما ثالث ألفات ،يعني: من غيرهما، (وف همن امزس وورل أطول)

يمدوندا أكثر من هوا إلاى أن  ثير،  ألكن ما يوجد ا ن من المشايخ ما يمدها أكثر من ولك ، م تمدأ ست، إيه
عاان القااارال، فااال شااك أن االلتاامام بالقواعااد المعروفااة المتعااار   نفاا  المتااابه ينققااه فضااال   اأحيان ااينققااه الاانف ، 

يح مدااا الوقااف، قلااات باااألم : ماان أكثااار القااراء الاااوق عليدااا عنااد أهااا، الفاان هااو األصااا،، وهاام يجعلااون المااادود 
تدم للكلماة فاي در  الكاالم وهاو فقاراء ،أو يبي يندون القراءة على أق حال ،نسمعدم ال سيما إوا  انوا في الصالة

األصا، ماا يختلاف، وقا،  أأقصار مان قراءتاه إوا أراد أن يقاف، والح ام التجويادق يختلاف هاوا عان هاوايقرأ بعدها 
ولااو خولااف هااوا األماار  ،تختلااف ماان انتقااال إلااى آخاار، وتعااود النااا  علااى هااوا ،مثاا، هااوا فااي تكبياارات الصااالة

 ن.ن األمور المترو ة التي لم يرد فيدا شيء وال تحديد بي  فلع، هوا مالضقررت صالة  ثير من النا ، 
 .ولدما ثالث ألفات، أق: ست حر ات ،من غيرهما :(امزس وورل أطول)
 .فعاصم بعده يليدما في القول، ،يليه في القول (:مفلنص)
 ، اااتولدمااا ألفااان قاادر أررااه حر ، (فلنصممم فبلممهللا احممن عممنمر مممإ الكسممن ي) (،فبلممهللا احممن عممنمر مممإ الكسممن ي)

 الحر ات يضبقوندا بثق شيءأ بالعد، نعم.
 ........طنلا: 

 ال ما هو بمثثورأا  و وهوا مثثور ومتواتر 
 ........طنلا: 

 العد واالنقباض واالنبساط.
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 .......طنلا: 
الااوق  ،الجااائم، هاااه ، و لدااا فااي إقااارألننااا نريااد أن نرجااه  يفيااة نختلااف فيدااا ونعياادها إلااى شاايء ال نعرفااه ،إيااه

قادر  ،يبقاى أن الترتيا ،عليه األجر العشر حسنات، يعني: الترتي، والحدر  له يضمن عشار حسانات، نعاميترتب 
 .، ف ، شيء له أجرهاالعم، واالستنباط أكبر أيض   ،التدبر قدر أكبر ،مائد
 .يعني: ثالث حر ات ،وله ألف ونصف (:فأحو عمرو)
 أق: حقيق وجدير. (،اري )
، يعناي: فاي الماد المتصا،، أق: جعلاوا (في المتص اَر مهلل مَنوا ) ،(َنوام)عول مقدم، حر  مف (:واَر مهلل)

 له م انة.
نما الخال  في القدر ،من غير استثناء اجميع  أق:  (،اطر  )  .وا 
 .والدمم في  لمة أخرى يعني: إوا جاء المد في  لمة (، ولكن خلفهم في المنفص )
نحان لاو وهبناا نفصا، وننقا، - قاالون والسوساي  ؛لقبيعايفمندم من لم يماد وال يمياد علاى الماد ا :(في المنفص )

 اقرأ. ،نعمومندم من مد وهم الباقون،  ،اوابن  ثير أيض   - ، ما قي، معناه لن ننتدي أبد
 أاسن ا ىل ك.

 النوع الخنمس: تخف ب الهمز.
 َنقمممممممـمُ  َفامـسقممممممممَنُ  واَمـحممممممممهللاُل  بمَممممممممهللــ  

                     
مممممممـنسم َممممممممن تَ   مممممممـن جم  َلتمممممممـمَ  ََ مممممممـمَفَمن َوَرهللـ مم

ـ ُ  َفَقممممممـ      مممممن  فمممممممـ  م َتـسممممممهم  َنـامممممَو َأ منَّ
                     

إ   َسمممممممممَق ـ   َِمممممممممـمز  فمممممممممي َمممممممممممواضم  َوَراَّ 
ـ ممممممممممممَمن م    ـمممممممممممممزم واإلم مممممممممممم ر َما حممنلرَّ  وََ

                      
مممممممممممَتام  القمممممممممممَرَّا م    ىمـم َبـسمممممممممممَطهن فممممممممممي ََ

 ،"تخف مب الهممزس" :مماا يتعلاق بااألداء ،الخام  من أنواع العقاد الثالاثفي النوع  -رحمه هللا تعالى-يقول النامم  
 ما الفرق بين التخفيف والتسدي،أ

أنااواع التخفيااف، التخفيااف ي ااون بثررعااة أشااياء: بالنقاا،،  ،التساادي،: نااوع ماان أنااواع التخفيااف، وو رهااا األنااواع األررعااة
 دي،.وباإلسقاط، وباإلبدال، وبالتس

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 نقمممممممممم  فاسممممممممممقن  وَاحممممممممممهللال بمممممممممممهلل 
 

 ............................. 
)مان النق،: هو نق، الحر ة، نق، حر ة الدممة إلى ما قبلدا من ساكن، مثاله: نق، حر تدا إلى ما قبلدا من سااكن: 

 قيب، هوا نق،. .(َقْد َأْفَلإلَ )آمنوا(، 
، النق، إوا  ان ماا قبلداا مان سااكن حار  لاين، واإلساقاط اإوا  ان آخر الكلمة ساكن   ( إسقاط الدممة، وولكفاسقن )

لإلسقاط، وفيه نقا،؛ ألن الادال أصالدا  [1]المؤمنون:{}َقهلـل َأـفَلحَ إوا  ان الساكن غير حر  مد وال لين، ولولك مثلوا: با
 ، ا ن: )َقَد (، ما أسققت الدممةأ نعم.ساكنة ونقلت حر ة الدممة إليدا، يعني: إوا اجتمه هممتان تسقم إحداهما

 طنلا: ...
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الااوئب؛ ينققدااا  -وهااوا فااي التساادي،-لكندااا أسااققت، نقاا، حر ااة، هااوا نقاا، حر ااة، لكاان إسااقاط الدماامة، الكسااائي 
الويب، الويب بالياء، ومن القرائف أنه سئ،: لم ال تدمم الويبأ قال: أخا  أن يثكلني، هوا يسامى أياشأ تسادي، 

، وقلنا [1]المؤمناون:{}َقهلـل َأـفَلحَ يومنون، هوا أيشأ إبدال، لكن هوه أمور متداخلة، يعني: إوا قلنا بالنق،:  إبدال، مث،:
هو إسقاط؛ ألن الدممة سققت، نعم، هي نقا،، قياب والنقا،، إوا وقفناا علاى )قاد( ماا نقلناا، يعناي: ها، النقا،  اأيض  

 من جنسه.ي ون بالوص، فقم دون اإلسقاط، اإلبدال للدممة بحر  
(: إبدال الدممة بحر  من جن  ما تلتاه الدمامة، علاى أق حالاة تلات؛ مان فاتإل أو ضام أو نق  فاسقن  وَاحهللال بمهلل)

  سر، وولك مث،: يومنون، ومث،: الويب.
(: ائون لي، مؤتف ة، األمثلة  ثيرة، نحو: أئنا، أئنا فياه تسادي، فقام أئناا، ومااوا )بمهلل، من جنس من تلت  َ فمن ورهلل

،  ثير قيب، من هوا الكثير فياه اإلبادال، نعام، إدخاال األلاف بيندماا. مثا، هاوه األماور ال شاك أن أنمرتهم{؟}أفي 
، ماان االهتمااام بااالقرآن، وال شااك أن الااوق يدااتم بدااا أن هااوا ماان -جاا، وعااال-االهتمااام بدااا ماان االهتمااام ب تاااب هللا 

ولاوا  ؛عممى؛ وهاو االساتنباط والعما، ي اون مفضاوال  عالمة توفيقه، لكن يبقى أن االهتمام بدا على حساب الثمرة ال
اتجه في أول أماره ب ليتاه إلاى علام القاراءات، فندااه البادر بان جماعاة، ومجماوع  -رحمه هللا تعالى-الحافظ العراقي 

من أه، العلم قالوا: إن هوا تعب، وثمرته أق، من التعب الوق يصر  إلياه، فانصار  إلاى علام الحاديث، لكان هاوا 
ال يؤخااو علااى إقالقااه، وأننااا نتاارك القاارآن، ونعمااد إلااى األحاديااث، ال، ال شااك أن العنايااة بدااوه األمااور ماان الكااالم 

، ومعرفتدا بالنسبة لألمة فرض  فاية،  غيره من العلوم إن لم ي ن أهم من غيره من -ج، وعال-العناية ب تاب هللا 
رة العمماى مان معرفاة النصاوال وهاو االساتنباط، العلوم، لكن يبقى أن مث، هوه األمور ال تكون علاى حسااب الثما

ال ال شااك أن معرفااة هااوه األمااور والعنايااة بدااا ماان تحقيااق حفااظ هللا  ال ماااوا يسااتفيد  -جاا، وعااال-وا  لدااوا الكتاااب، وا 
من الناحية العمليةأ هاو يقارأ علاى قاراءة واحادة، ثام بعاد ولاك  }أأنمرتهم{قالب علم إوا عر  األوجه  لدا اللي في 

، ال شاك أن الثمارة أقا، مان ثمارة فدام المعناى والعما، باه فيماا قارره (أنورتدما)نقول لاه: تعتناي بداوه األوجاه الجاائمة با
ا ، ويباين لدام أه، العلم. واحد من القالب له عناية بالقرآن يقول: إن هوا علم قليا، الثمارة، وهاو ديدناه؛ يقارال النا

األوجه على القراءات، ويقول: قلي، الثمرة، لكن مث، هوه األمور مثلما و رنا: أن العناية بدا من العناية ب تاب هللا، 
 ومعرفتدا من فروض الكفايات على األمة، ويبقى أن الثمرة العممى هي: الفدم واالستنباط. 

 نامممممممو أ نمممممممن ف ممممممم  تسمممممممه   فقممممممم  
 

 ....ورا ِممممممممممممممممممممز..............  
 متحرك  ائن. 

.............................. 
 

 ..............فمممممي مواضمممممإ سمممممق  
بال نقا، وال إساقاط، يعناي: باال نقا، وال إساقاط، مثالاه، يعناي ماا هاو بإساقاط علاى القاعادة، يساقم ال علاى القاعادة،  

هناااك مقالباات  ثيارة مان أدباااء  أقاول: الرسام تاوقيفي وال يخضااه لقاعادة أق علام مان العلااوم، فنقاول: الرسام، ولاولك
وأشباهدم أن ي تب القرآن بالكتابة اإلمالئية المعروفة المتداولة، يقاول: ليساد، تعلماه مان قبا، الصابيان، نقاول: ال،  

نَّممن }ال يجااوم تغيياار الرساام ولااو خااالف القواعااد فااي العلااوم األخاارى، يعنااي: مااا يعاادل علااى ضااوء القواعااد،  َملمممَك َمممن ََ
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باادون ياااء، وأمااا إوا مشااينا وجرينااا علااى القواعااد العرريااة، أقااول: لااو جرينااا علااى القواعااد العرريااة  [68دااف:]الك ..{َنـبمم م 
 )نبغي( ما يوجد ما يقتضي الحو .

(، يعني: باإلشاارة، يعناي: هاوه إشاارات وجيامة تناساب بنلرمز واإل من (، يعني:  ، هوا الكالم الوق تقدم، )وَ  ما)
 (.لبس  والتفص    بنهوا المختصر، يعني: )

(: بسم هوه األمور موجود في  تب القراء، إنه موجود في  تب القراء،  تب القراءات فيدا التفصي، لدوه وبسطهن)
 األمور، أما هنا فالقواعد وأمثلة يسيرة.

 
 أثنبَم ا.

 النوع السنهللس: اإلهللغنم
ـلَمَتمـ نم ىمـن هلَلَخم ـ   َم َمـلَمة  َأو   في 
  

َِممم   ـثممم    َُ بممم  و ا هلـلَغمممنَم َ َقممم ـ َامممـر
َمن   و حمَهن َلمـم َ مهلـلغم  َلكمـن َأَحو َعـمر 

 
ممممم   مممممَلـ نم  َنصَّ  َعلمَمممممممن  نىم َّ بمَموضم

؛ وهو األص، فياه إدخاال شايء "اإلهللغنم"في النوع الساد  من أنواع العقد الثالث:  -رحمه هللا تعالى-يقول النامم  
يقال له فيما يقاب، اإلدغام الفاك واإلدغاام. وعلمااء البالغاة إوا في شيء، يعني: إدخال حر  في مثله، وهنا شيء 

ولوا قالوا: إن قول: الحمد هلل العلي األجللي،  ؛أم ن اإلدغام فالفك عندهم مفضول، الفك عندهم مفضول ال فاض،
بالفك،  اوأحيان   باإلدغام ابالفك هوا لي  ببليغ؛ ألنه يم ن اإلدغام، مه أنه جاء في بعض الكلمات في القرآن أحيان  

ماان مااا يجااوم األماارين، يرتااد ويرتاادد، يعنااي: جاااءت بالفااك وجاااءت باإلدغااام مااه إم ااان األماارين، فاادل علااى جااوام 
 األمرين على حد سواء؛ ألنه جاء في أفصإل الكالم.

 :..........طنلا
نااا  لقواعااد البالغااة، ال، ال مااا يسااتقيه، لكاان هاام قاارروا فااي  تاابدم أنااه إوا أم اان اإلدغااام فالفااك مفضااول، يعنااي: م
، يعناي: دليلناا علاى انقول: جاء الفاك ماه إم اان اإلدغاام ولاي  بمفضاول فاي أفصاإل الكاالم، بادلي، أناه جااء مادغم  

ر سخ  ، هو الوروة القرآن ينبغي أن تخضه جميه العلوم لما جاء في القرآن، البالغة ت  اإم ان اإلدغام أنه جاء مدغم  
وا اختلفات القاعادة ماه ماا فاي لخدمة القرآن، وتستنبم قواعدها  من القرآن، النحو  اولك تكاون األمثلاة مان القارآن، وا 

ـ {}القاعادة، يعناي فاي مثا، قولاه:  تالقرآن تغيار  مَمن  انَشمقَّ ، نقاول: ال باد  مان تقادير؛ ألن إوا ال [1]االنشاقاق:ىمَما السَّ
تااا  إلااى هااوا التقااديرأ ألنداام أخضااعوا ا يااة يليدااا إال الفعاا،، فااال بااد  أن نقااول: إوا انشااقت السااماء انشااقت، لماااوا نح

 بشيء من التكلف. القواعدهم، وأجابوا عن ما خالف القواعد بالتقدير، وأحيان  
جاء الفك واإلدغام في  لمة واحدة في أفصإل الكالم، لكن هم يقلقون، يقولاون: إوا أم ان اإلدغاام فالفاك مفضاول، 

 نقول: من هوه الحيثية يستدرك عليدم.
 .......... طنلا:

  يف تعربأ ما أعرابداأ
 .......طنلا: .
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بدوه  اي ون مفرغ   االواو في )فعلوه( يا أخي، يعني: قلي، مستثناة من الجمه من الواو، ما هي مستثناة من الواوأ إو  
 (، لكنه لي  بموجب.لقلنا: )فعلوه إال قليال   اموجب   الصفة لكنه لي  بموجب، يعني: لو  ان استثناء  

عررية ينبغي أن تخضه للقرآن، ومن أنفه ما يعين قالب العلم على فدم قواعد العررية التقبيق على القرآن، علوم ال
، وراجعات شاروحدا وحضارت الادر ، وصاارت عنادك أهلياة فاي النحاو؛ ولاتكن األجرومياة ماثال   ا يفأ درست  تاب  

لدا، ثم بعد ولاك قاابق إعراباك ب تاب إعاراب وأرضية لفدم مبادال هوا العلم، إوا انتديت من ولك أعرب الفاتحة ب ام
آخار أكثار مان أوغا،  االقرآن، إوا تقابق هوا مه هاوا فتكاون حينئاو ضامنت أناك أتقنات، ثام بعاد ولاك إوا قارأت  تاب ا

 في إعراب القرآن، وقابق ما تصنعه من إعراب على  تب إعراب القرآن.
ال الشوورأ الوق أعرب قص ها، هاو  -وهللا أني نسيتدا-ار السور في آخر الكتاب ولوا الوق يميم شرال األمهرية وا 

 الشوور أو األمهرية أو شرال األمهرية.
 المقصود: أن مث، هوا يعين قالب العلم على تقرير ما درسه من العلم النمرق.

يعناي: وي اون هاوا الحار  مثا،  -رحماه هللا تعاالى-األص، في اإلدغاام: أناه إدخاال حار  فاي مثلاه، يقاول الناامم 
 غم فيه أو مقارب له، وي ون في  لمة أو  لمتين.المد

لمة حهن ًَلم قهلل  ؤم:  لمة: )ا(،  لمة يقال لدا أيض  أو َلمت ن ىن هللخ (، على ومن سدرة، )في َلمةيقول: )  (.َو
 فممممممي َلمممممممة أو َلمتمممممم ن ىن هللخمممممم  
 

 اممممممَر بمثمممممم  ِممممممو..............  
(، يعنااي: يقااال لااه: إدغااام، يقااال لااه: اإلدغااام، م  قمم ِممو اإلهللغممن(، يعنااي: بمثلااه، )اممَر  بمثمم (، )ىن هللخمم بمثاا، ) 

 ويسمى اإلدغام.
(، لكممن أبممن عمممرو(، لكاان هااوه المخففااة ماان الثقيلااة، ولااو  اناات غياار مخففااة لنصااب مااا بعاادها، )لكممن أحممو عمممرو)

َرانم }( فقاا، العماا،: ىنوخففاات فقاا، عملدااا، وخففاات ) َِممَمانم َلَسممنام لكاان ، خففاات )إن( فقاا، العماا،، [63]القصااال:{ىمـن 
 مثلدا من أخواتدا.

نفي من حيث المعنى، وقلب حر  نفي،  ا( لم حر  أيشأ جمم، وأيض  لم  هللغمن(، )لكن أحو عمرو حهن لم  هللغمن)
( بعااد لاامأ  واأللااف،  يااف تكااون ألااف إقااالق بعااد فعاا، مجاامومأ األلااف اإلقااالق  ممهللغمنوجاامم وقلااب، ماان يعاارب )

ااواإلشااباع  لااه يااثتي لمجااان  بعااد فتحااه، ألااف أيااشأ ي ، مثلدااا: اعنااي: منقلبااة، أصاالدا نااون التو يااد الخفيفااة قلباات ألف 
(، لكان مان حياث المعناى، المساثلة مساثلة لن  هللغمن، بعضدم يقول: لو قال: لن،  ان أصإل، )[15]العلق: {َلَنـسَفل ن}

مضاااي، ولااان يااادغما فاااي المساااتقب،، وعلاااى هاااوا؛ إماااا أن تبااادل، أو تقااارض، )لااام( معناااى، أو عمااا، )لااان( تتقاااارض 
 و ، أو يقال: إن األلف منقلبة عن النون نون التو يد الخفيفة.الحر 

مممم) (، يعنااااي: النصااااين، وهمااااا متقاررااااان فااااي النقااااق والصااااورة: علمممممن(، يعنااااي: بااااالنال عنااااه، )نى  بموضممممل ن نص 
مـ  ََ ََ مم مـ }، و[222]البقاارة:{}مََّننسم أدغاام  ، أبااو عماارو ال يعاار  عنااه اإلدغااام إال فااي هااوين الموضااعين[82]الماادثر:{َسممَلَكََ

 : ما سلكم، نعم، اقرأ العقد الرابه.افيدما فقم، هاه، اقرأ: مناس م، وأيض  
 

 أثنبَم ا.
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ي سبلة أنواع:  اءول والثنني: الغريا والملرا. اللقهلل الرابإ: من  رجإ ىلهللا اءلفنظ ِو
ـيممممممممممممام    َ ـرَجمممممممممممَإ لملنَّـقمممممممممممم م َلممممممممممممهللَ الَغرم
 

ـيممممممممممام     ـشممممممممممَنسم  فممممممممممي  التَّـلرم َمنلمم  َمممممممممممن َجممممممممممنَ  
ممممممممممممممجم ر ، َثمممممممممممممممَّ الكمـفمممممممممممممم َ     َأوَّاَا ، والسـم

 
ممممممممممممممَو  الَلمممممممممممممممهلـللَ     َممممممممممممممملَك القمـسمممممممممممممممطنَس  ِو

مممممممممممممَرا   ََ َِمممممممممممممن َقمممممممممممممهلـل َأـن َِممممممممممممممام وَناَو  و
 

ـف م قممممممممممممممنلوا :     اامممممممممممممممراَجـمَهمممممممممممممموَرَِـم بممممممممممممممنلوم
ممن وهاو ) ما يتعلق بالعقد الثالث مما له صالة بااألداء، انتقا، إلاى العقاد الراباه: -رحمه هللا تعالى-لما أندى النامم  

(، يعني: ألفاظ القرآن، وهو سبعة أنواع: النوع األول والثاني: الغرياب والمعارب، الثالاث: المجاام،  رجإ ىلهللا اءلفنظ
 والرابه: المشترك، والخام : المتراد ، إلى آخره.

عاارب: مااا : الكلمااات الغامضااة التاي تحتااا  إلاى بيااان وتفسااير، الغرياب: مااا يحتاا  إلااى بيااان وتفساير، والم(الغريما)
 جاء من لغات أخرى فالكته ألسنة العرب وعرروه، فصار من استعمالدم.

فن ونوع مان أهام المدماات؛ ألناه هاو الوسايلة  -وقول مث، هوا في غريب الحديث-، يعني: غريب القرآن (الغريا)
 لفدم النصوال، يعني: معرفة الغريب هو الوسيلة لفدم النصوال.

غريب الحديث وغريب القرآن أهم، قالوا: هاوا الفان جادير باالتحرق حارق باالتوقي،  وهوا النوع  ما قال أه، العلم في
أيش معنى هوا الكالمأ يعني: أن قالب العلم علياه أن يداتم باه مان جداة، وأن يحتااط لنفساه مان جداة أخارى، فاال 

  عنااده بدااا ولااي -عليااه الصااالة والسااالم-أو ماان  ااالم نبيااه  -جاا، وعااال-يدجاام علااى  لمااة يفساارها ماان  ااالم هللا 
 أص، يرجه إليه.

اإلمام أحمد يسثل عن معنى حديث أو معنى  لمة، فيقول: "سلوا أه، الغريب"، واإلمام أحماد الاوق ياروق سابعمائة 
ألف حديث، ومعلوم أنه إوا جاء لفظ من هوه األلفاظ التي يرويدا عنده من قرقه العشرات ب، المئات التي يوضاإل 

 .ابعضدا بعض  
، قاال: "أناا ))الجاار أحاق بساقبه((فظ ستة عشر ألف قصيدة، لما سئ، عن الساقب فاي حاديث: واألصمعي وهو يح

، لكاااان العاااارب تاااامعم أن السااااقب: هااااو اللميااااق"، يعنااااي: الجااااار -صاااالى هللا عليااااه وساااالم-ال أفساااار  ااااالم رسااااول هللا 
 المالصق.

وا  اان هاوا فاي الحاديث ففاي القاارآن مان بااب أولاى، وليحاور قالاب العلام  ا، الحااور أن  فدام يحتااقون ألنفسادم، وا 
أن معنااى هااوا اللفااظ  -جاا، وعااال-يدجاام علااى  تاااب هللا فيفساار غريبااه دون أن يرجااه؛ ألنااه حيئنااو يتقااول علااى هللا 

  وا.
وألف في الغريب الكتب الكثيرة؛ مندا: غريب القرآن البن قتيبة، ومندا: غريب القرآن للدروق، ومندا: المفردات في 

البان عميام السجساتاني، وهاوا أقاراه  -اوهاو مختصار جاد  -فداني، ومندا: غريب القارآن غريب القرآن للراغب األص
 على اختصاره. ا، أثنوا عليه ثناء  بير  االعلماء بالمدال، وهو  تاب مختصر صغير جد  

يعتني بدا قالب العلم، ومن أفضلدا:  تاب غريب الحديث ألبي عبيد القاسم بن سالم،  ا تب غريب الحديث أيض  
ريااب الحااديث للخقااابي، وغريااب الحااديث للدااروق، الندايااة فااي غريااب الحااديث الباان األثياار، الفااائق فااي غريااب وغ

الحديث للممخشرق،  تب  ثيرة في الغريب، فلي  ألحد حجة، ق، ما وجدت، تجد، ابحث. الصحابة لما قال النبي 
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، تباااحثوا فااي حساااب وال عااواب(())ساابعين ألااف ياادخلون الجنااة بغياار إن ماان أمتااه:  --عليااه الصااالة والسااالم--
المراد بالسبعين من غير مرجه وال مصدر يرجعون إليه، ولغتدم ال تسعفدم في هوا، تسعفدم اللغة في تفسير هاواأ 

بين أمدارهم؛ ألناه قاال  -عليه الصالة والسالم-ال تسعفدم، لكندم أه، تحرق وتوقي وتثبت، يعني: لو أن الرسول 
قااالوا: لعلداام  ااوا، لعلداام  ااوا، لعلداام  ااوا، "، يعنااي: يتااداولون ا راء، "النااا  ياادو ون  فبااات"الحااديث ودخاا، المناامل، 

 لم يجمموا بشيء. ؛ ألندم"ولم يثرب عليدم -عليه الصالة والسالم-فخر  النبي 
، نااه إوا وجااد مجموعاااة ماان قلبااة العلااام فااي مجلاا  ماااثال  إفااإوا أتااى اإلنسااان بحااار  الترجااي، وقلنااا فاااي مناساابات: 

ال حااديث فااي معناهااا أو فااي لفمدااا إشاا ال، وتااداولوا فيمااا بيااندم؛ لعلااه  ااوا، ولااي  بيااندم  تااب  وعاارض لداام آيااة وا 
صحإل لدام  -عليه الصالة والسالم-يرجعون إليدا؛ لع، المراد  وا، لع، المراد  وا، ثم بعد ولك يصححون. فالنبي 
ن الساعة؛ ألن الساامه ماا يجامم باثن ولم يثرب عليدم، فإوا جيء بحر  الترجاي مان غيار جامم فااألمر فياه شايء ما

 .-عليه الصالة والسالم-هوا هو المراد من  الم هللا أو  الم نبيه 
 ......طنلا:

ال  ،ال فيااه اجتداااد، يعنااي: تفتاارض أنااك مااا عناادك شاايء ماان  تااب غريااب القاارآن، عناادك لسااان العاارب وتبااي آيااة وا 
العارب ياو ر لاك عشارين معناى، فداوا اجتدااد، حديث، أيش معنى هوه الكلماة مان آياة أو مان حاديثأ ترجاه لساان 

ولاوا يقولااون: ال ياتكلم فاي غرياب الحاديث إال مان لااه معرفاة باللغاة والحاديث، ماا ي فااي  ؛ وناك تحادد المعناى الماراد
المعرفة باللغة فقم، لماواأ ألن بعض الكلمات يختلف معناها باختال  السياق، والاوق ماا يعار  إال اللغاة فقام ماا 

تبين له المعنى المراد، وق، مثا، هاوا فاي  -عليه الصالة والسالم-ا  انت عنده معرفة بحديث النبي يعر ، لكن إو
 القرآن، ال بد  أن تكون له عناية بالقرآن، وله اقالع على  تب األئمة الموثوقين في تفسير القرآن.

غيروا في بعض حروفداا، وفياه:  المعرب:  لمات غير عررية، استعملدا العرب والكتدا ألسنتدم وعرروها، وقد ي ون 
 المعرب للجواليقي من أنف  ما  تب في هوا الباب، في معرفة الغريب.

  رجممممممممممإ للنقمممممممممم  لممممممممممهللَ الغريمممممممممما  
 

 ممممممن جمممممن ........................  
(، يعنااي: يرجاه إلااى الكتاب التااي تعتمااد علاى النقاا، عان العلماااء الراساخين، أهاا، التحاارق  رجمإ للنقمم  لممهللَ الغريمما) 

 ت، الوين يجمعون بين علمدم بالقرآن إلى علمدم بلغة العرب، ورين علمدم بالسنة إلى معرفة اللغة العررية.والتثب
(: المش اة: لفمة حبشية عند من يقول باثن فاي القارآن ألفااظ غيار عررياة، تعريبداا من جن  َنلمشَنس في التلريا) 

حملمَسمنن  }ر، وجود  لمات غير عررية في القرآن، القارآن أو معناها بلغة العرب: الكوة، يعني: الفتحة تكون في الجدا
}  ، فإوا قلنا: إن فيه  لمات غير عررية ترد علينا ا ية أو ال تردأ الكالم على[195]الشعراء:َعَربميـ  مرحم ن 

 .....طنلا:
 ا ن خلنا،  يف نجيب هوه مسثلة ثانية. 

{} {}دوم ا ية: أن القرآن  له ، مف[195]الشعراء: حملمَسنن  َعَربميـ  مرحم ن  ، لي  فياه مان [195]الشاعراء: حملمَسنن  َعَربميـ  مرحم ن 
غير لغة العرب شيء، وأه، العلم يجمعون علاى أن القارآن لاي  فياه جما، وال تراكياب أعجمياة، هاوا محا، إجمااع، 

الم هااوا محا، الخااال ،  ماا أندام يجمعااون علاى وجااود األعاالم األعجميااة إجمااع، لكان ألفاااظ ليسات تراكيااب وال أعا
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ن إ، إوا وجااد فيااه بشاايء ماان لغااة غياارهم مااا اسااتقعنا أن نقااول: افمااندم ماان نفااى؛ ألن هااوا ينااافي  ااون القاارآن عرري اا
، ابلغااة العاارب، ي ااون فيااه وفيااه، والااوين يقولااون بوجااود مثاا، هااوه األلفاااظ ألفاااظ يساايرة جااد   -والمااراد جميعااه-القاارآن 

ي ستين لفظ، يعني: بمعدل  ، عشر صفحات لفمة  لمة واحدة، ه، وجاود يعني: جمه مندا، أو قول: حصرت ف
 .اأ ال، ال يخرجه عن  ونه عرري  امث، هوا الشيء اليسير يخر  القرآن عن  ونه عرري  

 فالمش اة بلغة الحبشة هي: الكوة عند العرب بالتعريب.
 الموقن أو الرحيم. ا(: بلغة الحبشة أيض  أواا)
جم ـم لمـلَكَتام }ان الحبشة، السج،: الرج،: (: الرج، بلسوالسج ) َطيـم السـم َمن  ََ ، يعني: [128]األنبياء:{..َ ـوَم َنـطومي السَّ

ممجم ـم لمـلَكَتممام }قااي الرجاا، بلسااان الحبشااة،  َطمميـم السـم المااراد بااه: الرجاا، بلسااان الحبشااة، ماان المفساارين ماان قااال: إن  {،ََ
، لكن ال يوجد مان اسامه الساج، فاي  ت اباه -عليه الصالة والسالم-السج، اسم لكاتب من  ت اب الوحي عند النبي 

 .ا، وال من الصحابة عموم  -عليه الصالة والسالم-
(: هوه بلغة الحبشة، لكن أال يم ن أن تخر  على معنى عرري صحيإل، وصيغة مبالغة من التاثوه الادال علاى أواا)

ال مااا التحاامن، ال ساايما إوا قاارأ القاارآن، أو مثاا، بااين ياادق ررااه ي ناجيااه، يم اان تخريجدااا علااى وجااه عررااي صااحيإل وا 
 يم نأ ما في ما يمنه، والسج، قالوا: الرج، بلسان الحبشة.

ـفَلمـ نم }(: ثم الكف ) َم اعف بلساان الحبشاة، [25]الحدياد:{َ ـؤتمَكـم  ـفَلمـ نم }، الكفا،: الض  َم ، الكفا، الواحاد: [25]الحدياد:{َ مـؤتمَكـم 
، معنااى واحااد، فااي [45]النساااء:{مَّممن َ ـشممَفإـ }أضااعا ، وماااوا عاان آيااة النساااء: ضااعف، والكفلااين يصااير  اامأ أررعااة 

 التفسير: الكف، والنصيب واحد، وهنا يقول: الضعف بلسان الحبشة.
و اللهللل)  (: القسقا  عند الروم: العدل أو الميمان.َملك القسطنس ِو
ن) ما وناِو  (:  السند  واإلستبرق.ِو
م(: أن رها )قهلل أنَرا) أن روا وجاود ألفااظ غيار عررياة فاي القارآن جمداور العلمااء، قياب، وجاود مثا، هاوه  (،جمهوِر

مالكلمات المعروفة عند غير العارب، قاالوا: إن هاوا مماا توافقات فياه اللغاات، مماا توافقات فياه اللغاات، ) (؛ جمهموِر
  الشافعي وابن جرير وغيرهم، جمه غفير من أه، العلم.

ا(: احور: أن بنلوف  قنلوا اامرا) قاد  اال تتحقاق مناه تلامم بلوامماه فتضا، وتضا،؛ ألنداا أحيان ا اتقول في القرآن  الم 
، أو ماا جااء عان هللا -جا، وعاال-يجمم اإلنسان بشيء ال يدرق ما ا ثار المترتبة عليه، ال سايما فيماا يتعلاق بااهلل 

 يلممه عليه لوامم. ا، فمث، هوا يحور اإلنسان أن يقول شيئ  -ج، وعال-
 


